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Veckobrev v. 17 

Kalender 
• På onsdag har vi leksaksdag här på GUM och barnen får ta med sig varsin favoritleksak. Vi 

passar även på att uppmärksamma barnsäkerhetens dag och en stor del av dagen kommer 

att vara lite bak och fram! 

• Förskolan är stängd den 27 och 28 maj på grund av planeringsdagar. 

• Förskolan är stängd vecka 27, 28, 29 och 30 (dvs 4 veckor) i sommar. 

 

Stjärnan 
Stjärnan uppmärksammar Dansens dag och övar på estetiska uttryck och ordförråd 

I torsdags den 29 april var det Dansens dag. På Stjärnan uppmärksammade vi 

det genom att dansa och ”språka” tillsammans. Vi dansade till flera sorters 

musik från olika genrer och med olika tempo. Aktiviteten syftade till att 

barnen skulle få, genom ett lustfyllt och aktivt sätt, träna på att tolka det 

pedagogen säger och gör samt träna på olika beskrivande ord och 

synonymer. 

Hela förskolan är en språklig och kommunikativ miljö och barnen 

kommunicerar ofta med varandra genom kroppen, alltså rörelser, gester och 

ansiktsuttryck. Vi lär oss språk genom våra kroppar när tolkar olika saker 

tillsammans. Att lära sig språk blir då ett verb, vi ”språkar tillsammans 

genom estetiska uttrycket dans och lärandet hos barnen sker med hela 

kroppen och med alla sinnen.  

Under aktiviteten satte pedagogen beskrivande ord på de olika rörelserna 

och använde även olika synonymer och ett rikt ordförråd. Till exempel; 

- Nu dansar vi snabbt och fartfyllt 

med stora och yviga rörelser med 

armarna (visar även och 

beskriver med kroppen). 

Vi använde oss även utav musik som 

förstärker de olika danserna och 

rörelserna. 

”Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla ett nyanserat 

talspråk och ordförråd samt förmåga att 

leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och 
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kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften”Lpfö18 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att 

uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, 

drama, rörelse, sång, musik och dans”Lpfö18 

 

Regnbågen 
Gula gruppen 

Vi målar till musik och sammanställer en ny lista över vad vi gillar 

Oavsett tema så försöker vi naturligtvis att variera barnens undervisning så mycket som möjligt och vi 

strävar efter att få in så många olika medier och arbetssätt vi bara kan varje vecka. Nu var det ett tag 

sedan vi hade en regelrätt omröstning kring vad som intresserar oss i den gula gruppen och eftersom 

barnen växer för varje dag som går så ändras också allas intressen. Alla som ville fick komma till tals 

och vi sammanställde tillsammans en lista över vad vi gillar och vad vi vill ha mer av. 

Vi vill tydligen ha mer film, bok, sång och lek! Andra 

förslag var rita, måla och lera, men då var det flera som 

tyckte att det är ju sådant man kan göra ändå efter 

samlingen nästan varje dag. Vi har smarta barn! Nu är det 

i alla fall spikat att dessa är moment/arbetssätt vi vill ha 

mer av och så kommer det då också att bli under det som 

är kvar av våren här på GUM. 

I tisdags hade vi en kortare samling där vi i vanlig ordning 

åt frukt, men under denna fruktstund fick även barnen tid 

för att fundera ut något som de verkligen tycker om. Det 

kunde vara allt från en maträtt till en person eller en sak. 

När vi ätit klart fick barnen i uppgift att placera sig 

någonstans i rummet och under tystnad, med hjälp av 

tuschpennor och lite lugn musik av Mozart måla den eller 

det som de tänkt ut under fruktstunden. Det var till en 

början en utmaning för flera av barnen, men efter en liten 

stund lade sig lugnet ordentligt och när vi pedagoger tog 

till orda möttes vi av ett unisont hyschande. Då vet man 

att övningen är lyckad! 

En övning som denna är bra för flera saker. Bland annat 

övar det koncentrationsförmågan, stimulerar barnens 

fantasi och lär dem att känna efter och tänka fritt. Barnen 

målade allt från deras föräldrar till deras hem och brandbilar, men alla var överens om en sak. ”Det 

här vill vi göra igen!”       
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Blå gruppen 

Fortsatt arbete med språkutveckling, diktskrivning och matematik 

”Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att 
upp muntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på̊ olika 
sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö̈ där de får förutsättningar att utveckla sitt språk 
genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (LPFÖ, s. 8) 

Vi fortsätter arbeta med språkmedvetenhet. Varje vecka har vi olika språkaspekter i fokus.  
I veckan inspirerades vi av boken ”Världens bästa boken” som är 
skriven av Mark Eastmond. Bokens skildring består av flera äventyr 
som är beskrivna i diktform.  
Vad är rim? Hur hittar vi rätta ord som rimmar med varandra? 
Vi utmanade barnens ordförråd och språkkänsla genom att ge dem 
möjlighet att skriva ett kapitel i egen bok i diktform.  
Så blev det: 
 
               Vänner byggde ett hus   
               Som såg ut som en mus. 

Bredvid huset byggde de en raket  
Som påminde ett paket. 
Ute var ganska tät dimma 
Men kompisarna lyckades limma 
Alla husets delar fast på en timma. 
Därefter startade de småprat 
Medan de väntade på mat. 
Petra kom med ett stort fat  
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På de stod hundra kakor på rad. 
Efter kakor åt de skolmat: 
spenat, tomat, nougat, granat… 
Sedan gick de till sin raket 
För att åka till en annan planet. 
  
  
De tog med sitt matpaket  
För att hålla sin diet.  
Eftersom det var kalt väder  
Tog de på sig varma kläder.
  
 
Vi har övat på kreativitet  
För att öka bokens kvalitet!!! 
 

VECKANS ORD: kreativitet, kvalitet, diet 
 
När vi illustrerade vår dikt hade vi fokus på språk i matematiken. Vi utökade vårt ordförråd med nya 
matematiska begrepp. Barnen fick leta och jämföra olika geometriska former i miljön och använda 
klotformade figurer som inspiration när de ritade sina egna planeter.  
Vi upptäckte barnens stora intresse för rymden och planeter. Vi kommer förmodligen att fortsätta 
fördjupa oss i ämnet.  

  
VECKANS ORD: klot, prisma, cylinder, pyramid, kub, kon, rätblock  
 
Röda gruppen 

Vi har arbetat med insekter den här veckan. 

Den här veckan uppmärksammade vi hur barnen varit 
intresserade av olika insekter som har börjat krypa fram i 
vårsolen. Vi tog tillfället i akt att träna på insekternas namn 
och lite om vad insekter är och vad de gör, med hjälp av 
stora bilder med olika insekter och andra smådjur på. 
Barnen bryter också gärna av blommor och blad utan att 
reflektera över det, och här fick vi en chans att prata om 
att (en del) insekter äter nektar ur blommor, vad blad och 
grenar har för funktion och liknande. En relevant och 
trevlig stund som mynnar både i våra utvecklingsområden 
språk och hållbar utveckling såväl som med ett fast 
avstamp i barnens intressen. 
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Övriga aktiviteter  
Valborgsfirande  

Under fredagsförmiddagen firade vi in våren genom att ha 

valborgs-disco, äta sista april-fika och titta på lite filmer från olika 

valborgsfiranden. Barnen i den blå gruppen hade demokratiskt 

röstat fram att vi borde dricka saft, äta bullar och chokladkex 

samt titta på majbrasor och forsränning. Det blev ett mycket 

lyckat firande och frågorna kring de stora eldarna och de knasiga 

farkosterna i fyrisån var många. Vi får verkligen hoppas att det blir 

lite bättre ordning på saker och ting i världen nästkommande vår 

så barnen får 

chansen att 

uppleva dessa 

händelser på riktigt 

och inte bara på 

film! 

 

 

 

 

Plantering på gården 

Nu när våren äntligen verkar ha kommit är det hög tid 

att få lite fint på gården och plantera blommor och 

grönsaker i alla våra pallkragar. I torsdags var det dags 

för steg ett på odlingsstegen och barnen fixade till 

jorden och hjälpte till att plantera morötter, solrosor, 

gurkor och tomater. Det kommer i vanlig ordning ske en 

rad olika trädgårdsarbeten i olika etapper och vi hoppas 

kunna snygga till gården så gott det går i år igen. Barnen 

ska naturligtvis vara med i alla moment och en stor del 

av poängen är att vi ska lära oss att tillsammans ta hand 

om vår utemiljö på ett bra sätt så vi kan njuta av en 

trevlig gård med goda bär/grönsaker och fina blommor.   

 

 

       Trevlig helg! 
 

 

 


